Voor de uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar :

CALCULATOR INTERIEUR (M/V)
FUNCTIEBESCHRIJVING
Je maakt deel uit van een team van interieurarchitecten en technisch geschoolde vakmensen. Je zet de behoeften en
de wensen van de klanten om in een presentatiedossier. Het opstellen en berekenen van de offertes behoort tot het
takenpakket. Je hebt een ruime interesse voor interieurontwerp en volgt de projecten op door nauwe samenwerking
met de technische werkvoorbereiders. Door je enthousiasme ben je in staat de klant te overtuigen van onze
uitstekende prijs-kwaliteit verhouding.
PROFIEL
-

-

Minimaal een afgeronde bachelor opleiding of gelijkwaardige studie :
o richting interieurarchitectuur
o richting houttechnologie
o richting bouw
Vlotte kennis Excell, Word, Filemaker, bij voorkeur ook kennis van Vector Works, autocad, SketchUp of een
ander 3D softwarepakket, grote interesse voor interieur
Je hebt minstens 2 jaar ervaring in de interieur-, keuken,- of bouwsector
Gedreven, creatief en oplossing gericht, ondernemend, collegiaal
Klantvriendelijk, spontaan, opgewekt, gedreven, onderhandelings- en communicatie vaardig
Nauwkeurig werken , omgaan met stress
Flexibel ingesteld, bereid tot zaterdagwerk (in beurtrol, maandag thuis)
Perfect Nederlandstalig. Frans, Engels is een pluspunt
Woont in de omgeving, en in bezit van rijbewijs B

AANBOD
Vaste functie in een dynamische en aangename werkomgeving waar ruimte is voor eigen ideeën en inbreng.
Aantrekkelijk salaris in verhouding tot je kennis en ervaring.
Collegiaal, jong en gedreven team, staat borg voor een perfect resultaat met hoge afwerkingsgraad. Een top team
dat reeds 3x de Schrijnwerk Award behaalde (in 2009, 2014 en 2015).

SOLLICITEREN
Ter attentie van Jos Heylen
Enkel per mail : info@josheylen.be

Jos Heylen NV
Atelier :
Toonzaal :
Tel : 015/ 22 49 54

Paalsteenstraat 4
Grote Baan 73
www.josheylen.be
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Minimaal een afgeronde bachelor opleiding of gelijkwaardige studie : richting interieurarchitectuur, houttechnologie
of bouw
Vlotte kennis Excell, Word, Filemaker, bij voorkeur ook kennis van Vector Works, autocad, SketchUp of een ander 3D
softwarepakket, grote interesse voor interieur
Je hebt minstens 2 jaar ervaring in de interieur-, keuken,- of bouwsector
Creatief en oplossing gericht, ondernemend
Klantvriendelijk, spontaan, opgewekt, gedreven, onderhandelings- en communicatie vaardig
Nauwkeurig werken , omgaan met stress
Flexibel ingesteld, bereid tot zaterdagwerk (in beurtrol, maandag thuis)
Perfect Nederlandstalig. Frans, Engels is een pluspunt
Woont in de omgeving, en in bezit van rijbewijs B

